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De PHIT Academy verzorgt opleidingen op het gebied van ICT in de Zorg. Een breed scala aan
cursussen belicht de verschillende standaarden en de praktische toepassing daarvan. De PHIT
Academy verzorgt introductiecursussen, maar ook geavanceerde cursussen voor ICT-experts.

IHE

Deelnemers
Cursussen van de PHIT Academy zijn geschikt voor leveranciers van modaliteiten en IT
systemen, maar zeker ook voor gebruikers, zoals ziekenhuizen en zorgverleners. De diverse
doelgroep zorgt voor interessante discussies tijdens de bijeenkomsten. Het doel van de
cursussen is dan ook niet alleen leren, maar ook delen van informatie en ervaringen en het
verbinden van vraag en aanbod. Het motto van de PHIT Academy is dan ook: Learn, Share &
Connect.

INTRODUCTIE
INTEROPERABILITEIT

HL7

Cursusaanbod
IHE ◊ HL7 ◊ DICOM
Ervaren trainers en gastsprekers uit de praktijk verzorgen de opleidingen. We bieden up-todate kennis en ervaring die u meteen kunt inzetten in de klinische praktijk. De cursussen
staan een aantal keren per jaar op de agenda. Kijk hiervoor op: www.phit.nl/agenda. Ook zijn
de diverse modules te combineren voor een “inhouse” cursus op maat. Hieronder ziet u ons
cursusaanbod in de tracks: IHE, HL7, Beelden &DICOM en Overzicht.
HL7 versie 2

IHE ◊ HL7 ◊ DICOM

INZICHT

IHE

IHE track
Een aantal cursussen is specifiek gericht op IHE, de organisatie, de terminologie en de meest gebruikte
interoperabiliteitsstandaarden in de IHE-profielen. Maatwerk is mogelijk voor verschillende doelgroepen
zoals: management, zorgverleners, leveranciers of privacy en security officers.
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Regionale Uitwisseling IHE, ITI en XDS
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“nieuw”
in interoperabiliteit-standaarden en hun
samenhang. Zij hebben (nog) geen behoefte aan alle technische details.

HL7 versie 2

HL7 versie 3 & CDA

Deze cursus is bestemd voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, ontwikkeling,
implementatie, uitrol en beheer van systemen die gebruik maken van IHE XDS(i).

HL7 versie 3 & CDA

BEELD

HL7
INZICHT
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INZICHT

sie 2
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Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van de kerneigenschappen van IHE. De
introductie
werkwijze van die organisatie om workflow profielen te definiëren en te testen wordt
behandeld, evenals de functionaliteit van een selectie van de IHE profielen. Het gebruik
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3 & CDA
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IHE specificaties bestaat uit de 30 in Europa meest geïmplementeerde IHE
profielen,
IHE27◊ IHE
ITI ◊profielen
XDS
XDS/XDS-I
XCA/XCA-I
en de
die in 2015
door de◊EU
zijn goedgekeurd voor gebruik in Europese
aanbestedingen, waaronder o.a. IHE XDS, Radiologie en Laboratorium workflows.
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Deze cursus is waardevol voor o.a. projectmanagers, informatie architecten,
ontwikkelaars en professionals die de werkwijze van IHE en de functionaliteit
van haar
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belangrijkste workflow profielen willen leren kennen.
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Deze cursus biedt de deelnemer hands-on ervaring met IHE XDS/XDS-i en XCA/XCA-i
gebaseerde architecturen. De focus ligt daarbij op veelgebruikte gegevensstromen,
bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een diagnostisch beeld via XDS-I/XCA-I
of het opvragen van een document via IHE XDS. Het gebruik van IHE en gerelateerde
standaarden gedurende de diverse stappen in de beschreven gegevensstromen
wordt theoretisch beschreven waarna de deelnemers de gelegenheid hebben die
stappen hands-on te simuleren en te testen. De hands-on oefeningen en het gebruik
INTEROPERABILITEIT
van testtools dienen primair ter ondersteuning van de begripsvorming van de IHE
STANDAARDEN
transacties; het gebruik van deze tools na afloop van de cursus is een secundaire
voor managers
doelstelling.

Voor wie

Deze hands-on training is bestemd voor professionals voor het ontwerp, ontwikkeling,
testen, implementatie, uitrol en beheer van IHE XDS/XDS-I/XCA/XCA-I gebaseerde
learn
systemen.

PHIT
ACADEMY

share

connect

PHIT Academy biedt de

IHE Overview
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Voor wie

Introductie interoperabiliteit IHE, HL7 en DICOM

Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van de belangrijkste standaarden die relevant
BETER
METEN
zijn in de zorg-ICT in Nederland en leert u de bijbehorende terminologie,
met
nadruk op
analyse
van
informatie
IHE, HL7 en DICOM.

REGIONALE
UITWISSELING

Deze cursus gaat uitgebreid in op regionale uitwisseling van klinische informatie. Tijdens
deze cursus leert u over alle projectmatige en technische aspecten van regionale
uitwisseling van zorginformatie. U leert veel over de belangrijkste IHE-profielen voor
regionale uitwisseling uit het IT-infrastructuur domein (ITI) waaronder IHE XDS(i), XCA,
XDS XUA.
ADVANCED
BPPC,
Bovendien behandelen we: de structuur van klinische rapportages (CDA),
XDS/XDS-I
XCA/XCA-I
privacy en ◊security
volgens IHE voor authenticatie van zorgverleners en het consent van
de patiënt.
IHE XDS is prima toepasbaar binnen de ziekenhuizen in combinatie met Vendor Neutral
Archive (VNA), Enterprise Content Management (ECM) applicaties en beeldmanagement.
Hiervan behandelen we enkele goede praktijkvoorbeelden.
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workflow, koppelingen en systeemintegratie op basis van standaarden. Deze leert
u toe te passen in uw eigen ziekenhuis en/of systeem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
interoperabiliteit tussen modaliteiten, archieven, EPD en XISsen.
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De HL7 FHIR Advanced is een 1-daagse HL7-cursus die primair bestemd is voor degenen
die al implementatie ervaring hebben met de FHIR standaard. Doel van de cursus is
implementatie aspecten aan te snijden die niet in de standaard zelf worden beschreven
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Inzicht in de praktijk track
Er zijn een aantal cursussen op het gebied van ICT in de zorg waar andere aspecten dan standaarden belicht
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Met registratie aan de bron is het verzamelen van data het eenvoudigst. Dit betekent
éénmaal registreren, elektronische gegevensoverdracht en meervoudig gebruik van
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2 standaard heeft als doelstelling interne ziekenhuis workflows te ondersteunen. De
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HL7
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XDS Advanced [Eng.]
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IHE Overview
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HL7 versie 2
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Meer informatie
∫ Cursusprijzen: 1dg € 695, 2-dg € 1395 (muv DICOM Advanced = € 1595).
Alle prijzen zijn ex BTW.
∫ bij inschrijving tot 4 weken vóór aanvang van de cursus ontvangt u een
‘early bird’ korting van € 100,- op de cursus fee.
∫ Bij de prijs zijn koffie/thee, lunch en een digitale cursusmap inbegrepen.
∫ Cursussen vinden plaats in congrescentrum Domus Medica te Utrecht.
∫ Bij alle cursussen is het mogelijk deze in-house te organiseren.
Voor meer informatie of een offerte kunt u contact met ons opnemen.
∫ Voor het actuele aanbod, cursusdata, programma en prijzen zie www.phit.nl
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